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Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle § 107

odst. 9 písmob) bodu 1. zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "zákon o elektronických komunikacích"), na základě rozkladu, který podala

dne 1. 4. 2014 obchodní společnost Air Telecom a.5., IČO 242 62 137, se sídlem

Českomoravská 2408/1 a, Libeň, 190 00 Praha 9, zastoupená Mgr. Ondřejem Tejnorou,

advokátem, se sídlem Praha 5 - Malá Strana, Janáčkovo nábřeží Č. 57, podle § 152 odst. 1

zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "správní

řád"), proti rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-

127746/2013-606/XVl.vyř ze dne 17. 3. 2014, vydanému v řízení o návrhu obchodní

společnosti Air Telecom a.s. proti obchodní společnosti ČD - Telematika, a.5., IČO

61459445, se sídlem, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, zastoupené Mgr. Pavlou

Brennan Kahounovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, ve sporu o plněn í

z Rámcové smlouvy o poskytování služeb ze dne 14. 5.2007 číslo 06/13/244, ve znění jejích

dodatků číslo 1 - 5, podle § 127 zákona o elektronických komunikacích, po projednání

v rozkladové komisi Rady Českého telekomunikačního úřadu ustavené podle § 152 odst. 3

správního řádu, vydává toto

Praha 2 3 06- 20~4
Čj. ČTÚ-22 532/2014-603

I. Podle § 90 odst. 5 správního řádu se rozklad zamítá a napadené rozhodnutí

předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 17. 3. 2014,

čj. ČTÚ-127 746/2013-606/XVI.vyř, se potvrzuje.

II. Navrhovatel, obchodní společnost Air Telecom a.s., je podle § 129 odst. 4

zákona o elektronických komunikacích povinna uhradit ve prospěch odpůrce,

obchodní společnosti ČD - Telematika, a.s., náhradu nákladů řízení

o rozkladu ve výši 1.573,- Kč, a to k rukám Mgr. Pavly Brennan Kahounové,

advokátky, do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.







































S ohledem na skutečnost, že měl odpůrce v řízení o rozkladu plný úspěch, náleží mu

náhrada nákladů řízení o rozkladu ve smyslu § 129 odst. 4 zákona o elektronických

komunikacích, a to za jeden úkon právní služby (vyjádření k rozkladu), stanovená podle § 7,
§ 10 odst. 1, § 11 odst. 1 písmo k) a § 13 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti

č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění účinném od 1.9. 2006, ve výši 1.300,- Kč.

Vzhledem k tomu, že právní zástupce navrhovatele je plátcem daně z přidané hodnoty, byla

tato částka navýšena o DPH ve výši 21 %.

Po úvaze shora popsané a v situaci, kdy žádné z rozkladových námitek

nepřisvědčila, Rada ČTÚ na základě svého oprávnění podle ustanovení § 107 odst. 9

pism. b) bodu 1. zákona o elektronických komunikacích o včasném rozkladu obchodní

společnosti Air Telecom a.s. rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 správního

řádu nelze odvolat.

g. Mgr. Jaromír Novák

předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu
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